
KAMPBOEKJE 2020
BIVAK ZARLRRDINGE



voor we er aan beginnen...

Dit jaar zal het kamp net iets anders verlopen dan hoe we het gewoon zijn.  We zullen strikter rekening houden 
met hygiëne en zo ook werken we dit jaar met bubbels. Neem daarom bij dit kampboekje ook het bijpassend
Word-document rond de coronamaatregelen dat recent jullie mail binnen kwam. (Regels-Coronakamp-Ouders.)

Het is als leidingsploeg een hele aanpassing maar gelukkig zitten we boordevol enthousiasme om, 
desondanks de maatregelen, er toch een ferme lap op te geven!
De leiders, de VB en de kokkies zullen er opnieuw alles aan doen om er een onvergetelijk kamp van te maken!

 
Aangezien er dit jaar geen bezoekdag gepland staat, zorgen we dit jaar
voor een online livestream van onze eerste kampdag! 
Dankzij deze livestream krijgen jullie uitgebreid de kans om het plein
te ontdekken samen met de gastjes. 

Tijdens deze livestream zal ook onze volwassen begeleider:  Jan Bryon,
jullie toespreken en het kamp inleiden met zijn “woordje van de VB.”

Deze livestream blijft nog steeds, gepaard met onze dagelijkse kampblog,
het toppunt van jullie dag! Blijf op de hoogte en verlang vol spanning!

 Kampadres

t.a.v
(Voornaam + achternaam)

Johan Baert
Brouwierstraat 29 
9500 Zarlardinge (Geraardsbergen)
 



Uniform

Een goed uniform is een uniform om trots op te zijn!
Zondag na zondag, jaar op jaar en generatie na generatie dragen wij als rasechte Chiromannen
met trots ons Chiro-uniform. Ons uniform zorgt voor verbondenheid, is herkenbaar maar is
vooral volledig want wie het nog niet wist: dankzij ons uniform zijn wij ook verzekerd. 
Kom jij elke zondag te voet, met de step, met de fiets of zetten je ouders je aan de Chiro af: 
draag je uniform!

Het uniform is verplicht vanaf de rakkers maar wil je als kabouter of sloeber ook al een uniform?
Dat kan! Het uniform is te koop in de Chirowinkel - De Banier. 

Vind je het uniform net iets te duur in De Banier? Geen enkel probleem! 
Je kan namelijk ook bij ons tweedehands je uniform samenstellen!

Kom tussen 13u40 en 14u naar de Chiro en spreek een leider aan, we helpen je graag verder.  

Het Chiro-uniform is samengesteld uit verschillende* kleren:

Een rode ChiroT-shirt
Een blauw Chirohemd 

Een beige korte Chiroshort

Rode of blauwe Chirokousen

*Een extra afdelingstrui mag ook.

BELANGRIJKE TIJDSTIPPEN

Reservaat: 3 t.e.m 5 juli.
Alle aspi’s zijn welkom om tijdens dit weekend te helpen met de leiders aan
de voorbereidingen van het kamp. Het is de bedoeling dat je tijdens dit weekend
ook in de Chiro blijft slapen dus voorzie het nodige slaap-werk-ontspan-materiaal.
Tijdens dit weekend eten we in de Chiro. Kosten worden achteraf verekend.

Start kamp: zaterdag 18 juli
Dit jaar is het de bedoeling dat de kaboeters, sloebers, rakkers en toppers met
de auto naar de kampplaats worden gebracht. Er is een weide voorzien waar 
alle leden naartoe mogen gebracht worden. Het is heel belangrijk dat elk lid op 
het afgesproken uur naar dit adres gebracht wordt:
  
- Bubbel 1: kabouters en sloebers: 14u.
- Bubbel 2: rakkers en toppers: 15u.

De kerels komen met hun fiets naar de kampplaats. Jullie worden vanaf 16u op de 
kampweide verwacht. De aspi’s zullen zoals elk jaar meegaan op voorwacht en zullen
daarom reeds ter plaatse zijn samen met de leiders.
De valiezen van de kerels en de aspi’s mogen mee op de camion. 
(datum en uur zullen nog bekend gemaakt worden door jullie leiders.) 

Einde kamp: Woensdag 29 juli
Het kamp eindigt dit jaar op een woensdag. Om in het terugkeren de bubbels
niet met elkaar te mengen, is er opnieuw een afhaaluur afgesproken.

- Bubbel 1: kabouters en sloebers: 11u.
- Bubbel 2: rakkers en toppers: 14u.

De kerels en de aspi’s keren in de namiddag terug met hun fiets. Hun valiezen gaan
mee in de camion.

(Je mag in het door-en terugrijden met elkaar meerijden maar meng geen bubbels!
Wanneer je zonen hebt in verschillende bubbels, telt het eerste afspreekmoment 
voor beide zonen. Is er iets niet duidelijk, contacteer gerust een leider!)

Klaaie 7, Geraardsbergen

Klaaie 7, Geraardsbergen



wat moet er in de valies?

Gelieve de kledij en uitrusting met de naam van uw zoon/zonen te merken. 
Zo kunnen verloren spullen vlug terug gegeven worden. 
Gelieve ook geen vormvaste koffers mee te nemen!

Kledij:
   Voldoende spelkledij (sportbroekjes, T-shirts, sportschoenen, training, ...) en een PET
   Warme kledij (dikke trui, lange broek)
   Pyjama, regenkledij en laarzen
   Voldoende verse onderbroeken (min. 10)
   Zwembroek/short en badhanddoek, badmuts
   Goede stapschoenen zijn heel belangrijk op een weide!

Andere:
   Toiletgerief (zeep, tandpasta, bekertje, toiletzak, wasspelden, washandjes
en handdoeken, ZONNECREME!)
   Iedereen wordt verwacht ecologische zeep te gebruiken:
Deze zeep kan aangekocht worden in Delhaize te Staden.
Andere zepen zijn niet toegelaten uit respect voor de natuur.
   Zaklamp (+eventuele reservebatterij)
   Veldbed of luchtmatras
   Slaapzak, deken, kussen, knuffelbeer
   Drinkbus en kleine rugzak
   Schrijfgerei en –papier
   Voor de kleinsten best reeds vooraf geadresseerde enveloppen
(voor postkaarten (€ 0,5) / postzegel (€ 0,65)) 
   Enkele vuilniszakken voor vuile was
   Klein beetje zakgeld
   Waterschoenen
   Eventueel strips (Naam vermelden!)

Medicatie en ingevulde medische fische worden bij het vertrek zelf meegebracht
en afgegeven bij aankomst op de kampweide.

Voor andere vragen of bezorgdheden, mag u zich richten tot de EHBO 
verantwoordelijken van elke bubbel; Wim, Walt en Wannes.

- GEEN mp4’s, GSM’s, computerspelletjes, smartphones, ...
- GEEN snoep (er is voldoende lekker eten op kamp!)

- We vragen dit jaar met veel aandrang om geen snoep/koeken/frisdrank mee te geven.
 De ervaring leert ons dat men tijdens het kamp teveel snoept, buikpijn krijgt 

en niet meer kan eten.
Deze regel geldt voor iedere afdeling.

We hopen op jullie verantwoordelijkheid om hieraan te helpen.
- GEEN zakmessen!

Enkel in heel dringende gevallen kan je ons bereiken op
 één van de volgende Gsm-nummers:

- 0474/ 05 51 33: Michiel Zyde (Kampleider)
- 0468/16 80 01: Jan Bryon (VB)

(De leiders hebben geen GSM bij tijdens het bivak)

EHBO

WAT MAG NIET MEE?

NOODNUMMER



De KAMPPRIJS

Zoals vorig jaar kost ook dit jaar het kamp 150euro. Dit bedrag moet ten laatste
tegen zondag 5 juli overgeschreven worden. We werken niet meer met cash betalen,
enkel nog met overschrijvingen. Vermeld bij het overschrijven volgende gegevens:
“Voornaam+Naam, afdeling+Kamp Zarlardinge 2020.”

U mag het bedrag van 150euro overschrijven naar BE92 7370 4683 9323.

Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een mooi deel terugbetalen. 
Hieronder vind je een overzicht. Bivakken zijn namelijk ook fiscaal aftrekbaar 
voor jongeren onder de 12jaar. Deze attesten zijn verkrijgbaar bij de leiding.

Op onze chirosite: https://www.chirojongensstaden.com/ vind u alles terug over
terugbetalingen. Hieronder een kleine samenvatting.

De leiding

Toppers:
• Thibaut Muylle (0499/73 07 09)
• Wout Barbier (0494/75 06 29)
• Walt Claes (0474/50 38 08)

Bubbel 2 Rakkers:
• Laurens Muylle (0499/73 07 08)
• Jonas Stubbe (0498/13 43 55)
• Willem Denys (0477/39 10 70)

Kabouters:
• Wim Top (0473/84 96 06)
• Noah Decoster (0471/38 47 95)
• Michiel Zyde (0474/05 51 33)
• Adriaan Derveaux (0496/80 47 21)

Volwassen Begeleider:
• Jan bryon (0468/16 80 01)

Sloebers:
• Mil Belloy (0471/47 98 80)
• Gijs Vermeulen (0496/29 87 13)
• Jordy Callewaert (0495/17 04 35)

Bubbel 1

Aspi’s:
• Wieland Derveaux (0496/ 80 47 22) 
• Robbe Grymonprez (0472/ 66 22 69)

Kerels:
• Wannes Maertens (0491/51 36 30)
• Cas Samoy (0477/ 05 08 90)
• Daan Vandamme (0472/49 17 44)

Bubbel 3



Kabouters

Dag beste kabouters,
 
Het grootste moment van heel het jaar komt stilletjes aan dichterbij…
Weten jullie waarover we het hebben? Het is iets wat we als leidingsploeg echt liefhebben,
dus zit niet op de bank, maar ga mee op kamp!
Voor de meeste van jullie is dit jullie eerste kamp, voor sommigen is het al hun 2de kamp!

Natuurlijk hebben we voor sommige spelletjes nog wat extra kledij nodig 
die jullie kunnen meenemen van thuis uit: 
- Superheldkleren
- Een laboschort (of een wit stuk stof dat je kan aandoen).
- Gabberkledij, jumpkledij (wijde broek, los jasje, coole sneakers, 
petje kan ook helpen, dit zijn allemaal voorbeelden van gabberkledij)
- Piratenkledij
Nemen jullie minstens 2 (oude) handdoeken mee? Deze worden gebruikt om alles af te wassen.
Onthoud wel dat jullie deze handdoeken niet meer mee krijgen naar huis. omwille van corona.

Om jullie al wat warm te maken voor kamp, waar er veel spelletjes gespeeld 
zullen worden, hebben wij al een spelletje klaargemaakt voor jullie!
Groetjes Wim, Noah, Zyde en Adriaan

Ej dinge, 
ej dingeeeee, 

wij gaan naar Zarlardingeeee!!!!

HET ANTWOORD IS 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Sloebers

Liefste sloebertjes!

De laatste maanden waren niet zo leuk he... natuurlijk niet want er was geen chiro. 
Dit wil zeggen dat we er alles zullen aan doen om de prettige zondagnamidagen in te halen. 
En dit doen we door het kamp dubbel zo zot te maken.

We zijn ook super blij dat we met zoveel sloebers samen op kamp kunnen. 
Het belangrijkste wat jullie moeten meenemen op kamp is veel goesting!
En zoals jullie wel al weten hoort bij een kamp ook verkleedkleren. 
Jullie moeten volgende verkleedkleren meenemen: 
- Superheld
- Laborant
- Sporter 
- Tarzan

Nemen jullie minstens 2 (oude) handdoeken mee? Deze worden gebruikt om alles af te wassen.
Onthoud wel dat jullie deze handdoeken niet meer mee krijgen naar huis. omwille van corona.

Jordy, Gijs en Mil verlangen al super hard! 
Hopelijk jullie ook!

Groetjes De Sloeberleidertjes



Rakkers

Lieve rakkers,

Het leukste moment van het jaar is weer aangebroken. 
Het is zomer vakantie en dat wil zeggen dat we weer 10 dagen met zen allen op bivak kunnen!

We hebben al een aantal leuke activiteiten gepland. 
Mogen we hiervoor vragen dat jullie je stoerste legerkleren en gekste schotse outfit meebrengen. 
Een klein waterpistooltje zal je zeker ook nodig hebben maar vergeet vooral jullie goedhumeur niet!

Twee belangrijke puntjes: jullie moeten allemaal wasbare mondmasker(s) meenemen op kamp.
Dit is verplicht door de coronamaatregelen. Na het kamp krijgen jullie deze niet terug want ze
worden achteraf vernietigd. Ook vragen we jou om minstens 3 (oude) handdoeken mee te 
nemen op kamp. Ook deze handdoeken worden niet meer terug meegegven naar huis. 
 
We verlangen al om jullie te ontvangen, 
vele groetjes van de leiders xx

Toppers
Hallo toppers!

Op kamp gaan in Zarlardinge is… 
10 dagen ravotten in de stralende zon tot in de gietende regen, 
in de modder zwemmen, verhalen delen met vrienden…

Twee belangrijke puntjes: jullie moeten allemaal wasbare mondmasker(s) meenemen op kamp.
Dit is verplicht door de coronamaatregelen. Na het kamp krijgen jullie deze niet terug want ze
worden achteraf vernietigd. Ook vragen we jou om minstens 3 (oude) handdoeken mee te 
nemen op kamp. Ook deze handdoeken worden niet meer terug meegegven naar huis. 

Doorstreep alles wat je ooit al meegemaakt hebt op Chirokamp. Hoeveel vakjes heb jij over?

Een fantastische 
10 dagen op 
kamp geweest

Drie brieven 
krijgen op één dag

Meer dag 5 dagen 
dezelfde onderbroek

gedragen

Je sjaaltje kwijt 
gespeeld

Een liefdesbrief 
ontvangen

Een kamp gebouwd Door een stoel 
of bank gezakt Gras gegeten Je stiekem niet 

wassen

Gelachten met 
je leiders

Een constructie 
gesjord

Je haar 10 dagen
 niet gewassen

Nachtspel gespeeld

3 brieven op één 
dag ontvangen

Stout geweest Stiekem snoep gegeten

Trouwens gappies! Vergeet zeker niet deze verkleedkleren en materialen mee te nemen:
- boeren
- schotten
- klein waterpistooltje



Kerels

Beste kerels,

Na de corona-lockdown gevolgd door 2 maand lockdown voor de examenperiode 
is het eindelijk tijd voor een welverdiend chirokamp.

Twee belangrijke puntjes: jullie moeten allemaal wasbare mondmasker(s) meenemen op kamp.
Dit is verplicht door de coronamaatregelen. Na het kamp krijgen jullie deze niet terug want ze
worden achteraf vernietigd. Ook vragen we jou om minstens 3 (oude) handdoeken mee te 
nemen op kamp. Ook deze handdoeken worden niet meer terug meegegven naar huis. 
 
Heb je dit leuke boekje ontvangen? Goed! 
Dat wil zeggen dat je je aan een 10-daags onvergetelijk avontuur mag verwachten. 
Er staan 3 leiders voor jou klaar die hun creativiteit bundelen tot één geschift kerelprogramma. 
Dit in combinatie met een knotsgekke kerelbende zal vonken geven.

We verwachten dan ook een enthousiaste bende jong geweld om ons 10 dagen af te matten.
Daan, Cas en Wannes. 

PS: Laat onnodige zaken zoals: snoep, zakmessen, gsm, alcohol en kinderachtig gedrag thuis. 

Aspis

Joo aspis! 

't Is bijna zo ver, we kunnen eindelijk op kamp. 
Samen met de velo gaan we samen naar Zarlardinge.

Twee belangrijke puntjes: jullie moeten allemaal wasbare mondmasker(s) meenemen op kamp.
Dit is verplicht door de coronamaatregelen. Na het kamp krijgen jullie deze niet terug want ze
worden achteraf vernietigd. Ook vragen we jou om minstens 3 (oude) handdoeken mee te 
nemen op kamp. Ook deze handdoeken worden niet meer terug meegegven naar huis.  

Dikke kus,
Wieland en Robbe xoxo



Woordje van de VB

2020…
een jaar om niet rap te vergeten

De leidingsploeg zat op kruissnelheid…
Onze laatste financiële actie stond voor de deur…
Alle afspraken waren gemaakt met Duitsland…
Tot plots…1 zwart gat… Jammer maar helaas!

Een hele tijd ging erover heen, we wisten niet wat er ging gebeuren, 
er was heel veel on-wetendheid, on-geloof, on-zekerheid, on-wezenlijk, on-nozel, …
Heel veel “on’s” en dat is niet goed. Op “on’s” kan je niet bouwen, is er geen perspectief.

Toen kwam het verlossende antwoord dat we toch op kamp konden vertrekken! (JOEPIE)  
Weliswaar met enkele aanpassingen, hier en daar een extra regel, maar komaan…

KAMP IS KAMP!!!

De leidingsploeg zit terug op kruissnelheid…
Een nieuwe financiële actie is in de maak…
Alle afspraken worden gemaakt met Zarlardinge,
tot plots…

Zoveel enthousiasme, zoveel energie, zoveel nieuwe afspraken die worden gevolgd, 
zoveel verantwoordelijkheid die wordt genomen, zoveel waters die worden doorzwommen, 
zoveel beslissingen die worden genomen!

Chirojongens Staden is er wederom klaar voor en dat voel je!
Ik ben blij om straks, samen met de leidingsploeg en alle kinderen, weer 10 dagen on the road te zijn, 
10 dagen alles te delen en hier heelhuids uit te komen!
10 dagen de kinderen de zomer van hun leven geven, want weet je: 
2020 is een jaar om niet rap te vergeten!

Ik wens jullie allemaal een fantastisch kamp!

Jan Bryon, VB Chirojongens Sint-Jan Staden


